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    گزارش

روياروي�ي با تيم 
ملي اي�ران ترس 
عجيبي به دل چيني ها انداخته اس�ت. دومين 
ديدار مرحله يک چه�ارم نهايي جام ملت هاي 
آسيا را ايران و چين برگزار مي کنند و با توجه به 
عملکرد دو تيم در بازي هاي گذشته کفه ترازو به 
نفع تيم کشورمان سنگين تر است. همين مسئله 
موجب شده که هم کادر فني تيم ملي چين و هم 
رسانه هاي اين کش�ور نگران بازي فردا باشند. 
عملکرد خوب تيم کارلوس کي روش در جام 2019 
ترس را به جان حريفان انداخته است. يوزپلنگ هاي 
ايراني عالوه بر اينکه در دور مقدماتي قدرتمند ظاهر 
شدند، در يک هشتم نهايي نيز با زدن دو گل به عمان 
و ارائه يک بازي برتر نشان دادند که يکي از مدعيان 
جدي اين دوره هستند. اژدهاي سرخ حريف بعدي 
ما هستند و عبور از س��د اين تيم، ايران را به جمع 

چهار تيم برتر قاره کهن مي رساند. 
   آمادگي ذهني

مارچلو ليپي بهتر از هر کسي مي داند رويارويي با 
تيمي که کي روش س��اخته تا چه اندازه خطرناک 
اس��ت. تيم ايران در اين دوره از جام ملت ها هم در 
خط دفاع و هم در خط حمله قوي ظاهر شده، ضمن 
اينکه عليرضا بيرانوند شش��دانگ در چارچوب از 
دروازه کشورمان محافظت مي کند. به همين خاطر 
است که س��رمربي ايتاليايي چين پيش از مصاف 

با ايران تالش مي کند تا روحي��ه بازيکنانش را باال 
ببرد و از لحاظ ذهني آنها را براي مقابله با بازيکنان 
کش��ورمان آماده کند: »بازيکنان چين بايد از نظر 
رواني در سطح بااليي قرار بگيرند و تمرکزشان را 
براي بازي با ايران بيشتر کنند. اين يک مسئله رواني 
اس��ت. بعضي وقت ها نياز است که بازيکنان توجه 
بيشتري به جريان بازي داشته باشند. من از عملکرد 
چين راضي هس��تم و از نظر آماري شرايط خيلي 
خوبي داشتيم. خوشبختانه روند بردهايمان خوب 
بود و از اينکه در جمع هشت تيم برتر آسيا هستيم، 

رضايت دارم.« 
    نبرد با پيرمردها

برخالف تيم ملي کش��ورمان، ميانگين سني تيم 
چين در اين دوره بسيار باالست. ژنگ ژي، کاپيتان 
اين تيم 38 س��اله اس��ت و ژيائو ژي و گائو لين دو 
بازيکن کليدي ليپي نيز به ترتيب 33 و 32 س��اله 
هستند. به همين خاطر اس��ت که مي توان به تيم 
چين لقب »تيم پيرمردها« را داد. سرمربي ايتاليايي 
نيز اين مس��ئله را براي فوتبال چين نگران کننده 
خوانده است: »اينکه بازيکنان مهم چين سن بااليي 
دارند، نگران کننده اس��ت و بايد بازيکنان جوان تر 
به تيم ورود کنند و بتوانند ج��اي بازيکنان فعلي 
را بگيرند. از نظر من، اين يک مش��کل براي آينده 

فوتبال چين است.«
  اوضاع نامناسب

چيني ها از سال 2016 س��کان هدايت تيم ملي 

فوتبال خود را به ليپي کاربلد س��پردند. در اين 
مدت مرد ايتاليايي 27 بار روي نيمکت اين تيم 
نشست، اما برخالف انتظارها ليپي تالشي براي 
جوانگراي��ي در تيم ملي چين نک��رد. اين همان 
نکته اي اس��ت که China Daily در گزارشي به 
آن اش��اره و از آن انتقاد کرده است. رسانه چيني 
با بيان اينکه چين پيرترين تي��م حاضر در جام 
ملت هاي 2019 است، نوشت: »حضور بازيکني 
38 س��اله مثل ژنگ ژي در کنار ساير بازيکنان 
باتجربه در چين، ميانگين س��ني اي��ن تيم را به 
30 سال رساند تا از اين حيث در رده اول پيرترين 
تيم هاي جام ق��رار بگيرند. مارچل��و ليپي بدون 
اينکه نگاهي به جوانان آينده دار داشته باشد با اتکا 
به تجربه بازيکنان دنبال پاياني خوش با اين تيم 
در جام ملت ها بود، اما پيري بازيکنان حاال براي 
او دردسرساز شده، چون چند مصدوم سرشناس 
در آس��تانه بازي با ايران در اردو ديده مي شود.« 
عالوه بر اين، China Daily آسيب ديدگي چند 
بازيکن چين را به نفع تيم اي��ران خواند. وو لي از 
ناحيه شانه آس��يب  ديده، ژيائو دچار کشيدگي 
عضله شده و دو بازيکن ديگر نيز اخيراً به بيماري 

آنفلوانزا مبتال شده اند. 
   VAR وارد مي شود

با ش��روع بازي هاي مرحله يک چهارم نهايي جام 
ملت ها، از سيستم کمک داور ويدئويي به صورت 
 AFC  رسمي استفاده مي شود. طبق برنامه اي که

پيش از اين اعالم کرده ب��ود،  VAR در بازي هاي 
يک چهارم نهايي به داوران کم��ک مي کند. روز 
گذش��ته حتي نشست توجيهي اس��تفاده از اين 
سيستم در هتل محل اقامت تيم کشورمان برگزار 
شد و جالب اينکه فوتباليست هاي ايراني با توجه 
به تجربه اي که در جام جهاني روس��يه داشتند با  

VAR به خوبي آشنا بودند. 
    داور قطري

قضاوت ديدار ايران – چين به داور قطري سپرده 
شده است. عبدالرحمن جاسم در حالي فردا شب 
بازي تيم کشورمان را سوت مي زند که پيش از اين 
ديدارهاي عراق - ويتنام، چي��ن – کره جنوبي و 
استراليا – ازبکستان را قضاوت کرده است. انتظار 
مي رود داور 31 س��اله با کمک گرفتن از سيستم 
ويدئويي اين بازي حس��اس را با کمترين اش��تباه 

سوت بزند. 
   صعود سخت کره  جنوبی 

در آخرين روز رقابت هاي مرحله يک هشتم نهايي 
بعدازظهر دي��روز کره جنوبي و بحري��ن برابر هم 
قرار گرفتند. بازي برخالف پيش بيني ها س��خت 
از آب درآم��د. دو تي��م در 90 دقيقه به تس��اوي 
يک- يک رس��يدند و در نهايت کره با برتری 2 بر 
يک به يک چهارم نهايی رفت. دوش��نبه شب هم 
امارات ميزبان به سختي از سد قرقيزستان گذشت. 
اماراتي ها در يک چهارم نهايي ديداري س��خت با 

استراليا در پيش دارند. 

تصفیهحساببيموقع
نقش خود را فراموش کرده و به بيراه��ه زديم، آن هم در حالي که مدعي 
هستيم آنچه امروز تيم ملي براي کسب موفقيت به آن نيازمند است آرامش 
است براي تمرکز کردن روي هدفي که دارد. بارها بابت همين مسئله مهم، 
کي روش را به باد انتقاد گرفته ايم که موقعيت شناس نيست و نمي داند کدام 
حرف را کجا بر زبان آورد، اما فرق ما با او که نقدش مي کنيم، چيست وقتي 

خود نيز پا جاي پاي او گذاشته ايم!
اين بار انتظارم��ان کمتر از قهرماني نيس��ت. بعد از هر ب��رد نيز به جاي 
خوشحالي از موفقيت به دست آمده با قيافه اي حق به جانب به نتيجه رقم 
خورده، نگريسته و با غرور مي گوييم، يعني اين تيم را هم قرار بود، نبريم و 
شروع مي کنيم به تعريف و تمجيد از تک موقعيت هاي حريف و کم اهميت 
جلوه دادن موفقيت به دست آمده! زماني هم که بازي به لحاظ کيفي هيچ 
جايي براي انتقاد ندارد، زوم مي کنيم روي عملکرد فردي بازيکنان و آنها 

را سيبل مي کنيم. 
انتقاد از مرد پرتغالي تيم ملي توجيه هاي زيادي داش��ت. کي روش خود 
بهانه مي داد دست منتقدان، اما بازيکنان تيم ملي را با کدام منطق به باد 
انتقادهاي مغرضانه مي گيريم، آن هم وقتي که در کوران مسابقات هستيم 

و گام به گام به بازي هاي سخت تر وحساس تر نزديک مي شويم. 
مي گوييم تا فينال هيچ حريف دس��ت و پا گيري را پيش رو نداريم. با اين 
تفکر، نه فقط حريفان را کوچک شمرده و با غرور و بي احترامي از کنار آنها 
مي گذريم که تالش بازيکنان خودي را نيز هيچ مي شماريم و توقع داريم 
که هيچ دلخوري و ناراحتي هم پيش نيايد که اگر غير از اين باشد، بازيکنان 
از جاي خود درآمده و از کسي که منظور مستقيم مان به سرمربي تيم است، 

خط گرفته اند. 
حريف تيم ملي در جام ملت هاي آسيا براي کسب عنوان قهرماني خود 
ما هستيم. هر اندازه هم که تلخ باشد، اما اين عين واقعيت است که حريف 
اصلي تيم ملي خود ما هس��تيم. ما که با توجيه  و اس��تدالل هاي فراوان 
سرمربي تيم ملي را زير سؤال مي بريم که دارد با رفتارها و حرف هايش براي 
تيم حاشيه سازي مي کند، اما خود نيز همان رفتار اشتباه را البته به شکلي 
ديگر انجام مي دهيم، با اين تفاوت که براي حاشيه سازي هاي خود دليل 

و برهان مي آوريم. 
آزمون و طارمي بدون شک دو مهاجم اصلي تيم ملي فوتبال ايران هستند 
که نه فقط در جام جهاني که تا اينجاي رقابت هاي جام ملت هاي آس��يا 
خوش درخشيده و نقشي پررنگ در موفقيت هاي تيم ملي داشتند. با وجود 
اين، همان نگاه نادرستي که به خاطر اختالف سليقه  با سرمربي تيم ملي 
داريم، باعث شده تا امروز آنها را چنان غيرمنصفانه مورد انتقاد قرار دهيم 
و تخريب کنيم که گويي از لشکريان حريف مقابل هستيم، نه خودي که 
تمام تالشش بايد حفظ آرامش تيم براي گام برداشتن در مسير موفقيت 
باشد، چراکه تفکرات ما با نظر تکنيکي سرمربي تيم نمي خواند و چشم مان 
جاي واقعيت تنها آن چيزي را مي بيند که مي خواهيم. براي همين است که 
تالش طارمي و سردار آزمون را ناديده گرفتيم و شروع کرديم به شمارش 
موقعيت هايي که در يک بازي از دست داده اند، آن هم در حالي که بازي را با 
موفقيت به پايان برده ايم و حاال به جاي نبش قبر بي مورد بايد در پي فراهم 

کردن شرايط براي بازي بعدي باشيم. 
اما به راحتي رس��الت خود را فراموش کرده و چس��بيده ايم به اينکه چرا 
فالن بازيکن گفته که انتقادها برايش اهميتي ندارد و اجازه نمي دهد اين 
مسائل تأثيري در روند بازي آنها در تيم داشته باشد و ديگر مابقي ماجرا 
را نمي شنويم که تک تک نفرات تيم ملي با صدايي رسا فرياد مي زنند که 
اين بردها حق مردم و ملت است و تمام تالش شان نشاندن لبخند شادي 

روي لبان مردم است. 
تأکيد مي کنيم که  تصفيه حساب هاي ش��خصي کي روش با آقايان بايد 
بماند براي بعد از جام ملت ها که پرداختن به آن به معناي حاشيه سازي 
براي تيم ملي است و دور کردن آن از مسير موفقيت، اما خود با وجود تمام 
اين موعظه هايي که داريم بر طبل رسوايي مي کوبيم و کاري را مي کنيم که 
نبايد، آن هم دانسته و فقط از اين رو که براي اشتباهات خود وکيل مدافع 
هستيم و براي اشتباهات ديگران )کي روش و شاگردانش( قاضي. اما اين ره 
به ترکستان است و دود اين لجبازي هاي مغرضانه   به چشم تيم ملي و ملت 
مي رود. آيا فردا که تيم ملي ضربه اين قرض ورزي ها را بخورد وجدانمان با 
انداختن توپ به زمين ديگري راحت خواهد بود،  اگر  نقشي پررنگ در عدم 

موفقيت احتمالي تيم ملي داشته باشيم؟!

دنيا حيدري

هراساژدهايسرخازيوزپلنگها
»تيم پيرمردها«، لقبي که رسانه ها به تيم ليپي دادند

گزارش خبرنگار اعزامي »جوان« به امارات از 
مشکالت تماشاگران ايراني در جريان جام ملت ها
جامگرانواحتراميکهگذاشتهنميشود!

اقتص�ادي  وج�ود مش�کالت  ب�ا  ک�ه  ايران�ي  تماش�اگران 
ب�راي تش�ويق تي�م مل�ي ب�ه ام�ارات آمده ان�د، معتقدن�د 
فدراس�يون فوتب�ال احترام�ي ب�راي تماش�اگران قائل نيس�ت. 
مانند چهار سال پيش در اس��تراليا، اين بار در امارات هم تيم ملي فوتبال 
تنها نيست. همانطور که در دوره پيش جام ملت ها، ايرانيان مقيم استراليا 
براي تيم ملي سنگ تمام  گذاشتند، اينجا در ابوظبي و دوبي هم ايراني هاي 
مقيم امارات تا امروز، ملي پوشان را تنها نگذاشته اند. نزديکي ايران و امارت 
نيز سبب شده برخي از هواداران خودشان را  از ايران به اين کشور برسانند، 
هرچند سه برابر شدن قيمت درهم به عنوان واحد پول  امارات در يک سال 

اخير، خيلي از تماشاگران ايراني را هم از سفر به امارات محروم کرد. 
    درآمد ارزي داريد به امارات بياييد

در بين شان همه قشرها هستند، از ايراني مقيم تا جواني که با تور و هزينه 
5 ميليوني تنها براي يک ب��ازي به امارات آمده اس��ت، حتي يکي از آنها 
مي گويد براي اين س��فر وام 22 درصد گرفته و بايد تا سال 1400 قسط 
بدهد. رسول براي شرکت در يک نمايشگاه بين المللي به امارات آمده، اما 
عنوان مي کند که به خاطر تيم ملي يک هفته زودتر آمده است: »دو ساعت 
قبل از بازي با عمان به امارات آمديم. هدف مان شرکت در يک نمايشگاه 
بين المللي در دوبي بود که هفته آينده است، اما به خاطر فوتبال يک هفته 

زودتر آمديم و بليت همه بازي ها را هم تهيه کرديم.«
وقتي با سؤالي درباره مشکالت اقتصادي و گراني ارز براي آمدن به امارات 
روبه رو مي شود، اعتراف مي کند که با اين هزينه هاي کمرشکن بايد درآمد 
ارزي داشته باشد تا بتواند براي تماشاي جام ملت ها به امارات بيايد: »با توجه 
به وضعيت اقتصادي مردم بايد حتماً درآمد ارزي داشته باشند تا بتوانند 
هزينه هاي چنين سفري را تأمين کنند. خيلي از دوستان من که در تهران 
بودند، دوست داشتند بيايند و بازي هاي ايران در جام ملت ها را از نزديک 
ببينند، اما حتي پول هواپيما را هم نداشتند. من هم با توجه به درآمدي که از 
حضورمان در نمايشگاه داشتيم، بخشي از آن را براي هزينه ديدن بازي هاي 
تيم ملي کنار گذاشتم، اما همه چنين امکاني را ندارند و با توجه به چند برابر 

شدن قيمت ارز امکان تماشاي بازي ها را از نزديک ندارند.«
    فدراسيون به تماشاگران احترام نمي گذارد

فريدون با خانواده اش از انديمشک به ابوظبي آمده  است. او همان تماشاگر 
ايراني معروف جام جهاني 2018 اس��ت که با برادرش با يک پژو پارس از 
جنوب ايران به روس��يه س��فر کرده بود. قبل از بازي با عراق آمده است و 
مي گويد اگر تيم ملي تا فينال برود در امارات مي ماند: »خودمان شخصي 
آمديم و جام ملت ها دومين باري است که بازي هاي تيم ملي را در خارج از 
کشور تماشا مي کنيم. جام جهاني 2018 هم به همراه بردارم با پژو پارس 
به روسيه رفتيم که خيلي س��روصدا کرد و گزارش سفرمان با ماشين در 
تلويزيون هم پخش ش��د. اينجا چون امکان سفر با ماشين نبود، خودم و 

همسرم آمدم و برادرم نيامد.«
هوادار انديمش��کي تيم ملي هم دل پر دردي از گراني ارز دارد و عنوان 
مي کند که چند تن از دوستانش به خاطر همين گراني نتوانسته اند به 
امارات بيايند: »واقعاً هزينه ها براي ما باالست و خيلي هم سخت است. با 
اين حال به خاطر عشق به ايران تا جايي که بتوانيم هزينه مي کنيم. گراني 
درهم باعث شده خيلي از دوستان و اطرافيانم که عالقه داشتند مسابقات 
را از نزديک تماش��ا کنند، قيد تماش��اي جام ملت ها را بزنند.« همسر 
اين هوادار هم از بي توجهي فدراس��يون فوتبال نسبت به سازماندهي 
هواداراني که با وجود مش��کالت اقتصادي از ايران ب��ه امارات آمده اند، 
گاليه مي کند و معتقد است که احترام هوادار ايراني رعايت نمي شود: 
»ايراني هايي که براي تشويق تيم ملي به امارات مي آيند، خيلي هايشان 
خبر ندارند که تهيه بليت به چه صورت است. فدراسيون فوتبال ايران 
بايد براي هواداران ايراني که با چنين سختي به امارات مي آيند، ارزش 
قائل باشد و تسهيالتي برايش��ان در نظر بگيرد. االن مي بينيد که براي 
هواداران کشورهاي عربي در بازي با عمان بليت رايگان در اختيارشان 

قرار مي دادند تا تماشاگر جذب کنند.«
او ادامه مي دهد: »به تماشاگر ايراني که با وجود مشکالت اقتصادي به امارات 
آمده،  احترامي توسط فدراسيون فوتبال گذاشته نمي شود. ما بليت مجاني 
نمي خواهيم، اما حرفمان اين است که مسئوالن فدراسيون براي تماشاگران 
ايراني ارزش قائل شوند و ببينند که کشورهاي عربي چه امتيازهايي براي 

تماشاگرانشان در نظر گرفته اند.«

سعيد احمديان

تأثیرانقالببرورزشخیليزودنمايانشد
 در آخرين المپيک قبل از انقالب، ورزش 
ايران نتيجه خوبي نگرفت و در نتيجه شاه 
سازمان تربيت بدني را منحل کرد، آن موقع 
دستگاه ورزش پا در هوا بود تا اينکه انقالب 
اسالمي به پيروزي رسيد. در سال 1358 که 
اولين حضور ايران در بازي هاي آسيايي بعد 
از انقالب بود، ايران با 43 ورزشکار در چهار 
رش��ته به بازي ها رفت و 12 مدال )چهار 
طال، چهار نقره و چهار برنز( به دست آورد. 
به لحاظ بهره وري مشخص شد که ورزش 
اثرات انقالب را در خود نش��ان مي دهد و 
در س��ال 1365 در اوج جنگ، ايران در بازي هاي آسيايي چهارم شد. در 
آن دوره با وجود اينکه دوره جنگ بود و کش��ور شرايط خاصي داشت، ما 
در ورزش خوش درخشيديم. همانطور که ايرانيان در جبهه ها قهرمانانه 
مي درخش��يدند ورزش هم در طرف ديگر مي درخشيد. به لحاظ انتشار 
ورزش هم سرانه مکان هاي ورزشي )روباز و سرپوشيده( براي هر نفر به يک 
مترمربع رسيده، در حالي که اين عدد اوايل انقالب حدود 25 سانتي متر 
بود که رشد معني داري است. بعد از انقالب بانوان ما تازه تشکيالت ورزشي 
پيدا کردند و به لحاظ تربيت مديران زن ورزشي و تعداد کساني که متصدی 
امر ورزش هستند  در دنيا اول هستيم. بانوان ما اکنون با روش هاي جديد 
و پوشش مخصوص اس��المي در ميادين حاضر مي ش��وند و اين يکي از 
پديده هايي است که در ما در دنيا به وجود آورده ايم. با اين حال متأسفانه 
مديران اقتصادي هنوز جاي��گاه ورزش را به معناي حرفه اي خوب درک 
نکرده اند. هنوز نفهميده اند که در ورزش درآمد سرانه ملي چقدر ارزش دارد. 
ورزش نسبت به همه دستگاه هاي ديگر جايگاه باالتري دارد، هرچند که 
ميانگين اعتباراتش هميشه کمتر است و اين در حالي است که در هر رشته 
10 قهرمان داريم که در جهان درخشيده اند، از اين نظر ورزش در موقعيت 
بس��يار بااليي قرار دارد. اگر در همين حدي که هست در خور خودش به 
ورزش عنايت و دقت شود، مطمئن باشيد جايگاه ايران به لحاظ المپيکي و 

بازي هاي آسيايي مي تواند درخشان تر شود. 

فدراسیونبهدنبالحدادي
اهميت و حساسيت ديدارهاي آتي تيم ملي بسکتبال در انتخابي جام 
جهاني باعث شده مس��ئوالن فدراس��يون مکاتبه هايي را با مسئوالن 
باش��گاه ش��ينجانگ چين براي حضور حدادي در زمان مسابقات در 
ايران انجام دهند. همزماني دو ديدار دوم و پنجم اسفندماه مقابل ژاپن 
و استراليا با رقابت هاي باشگاهي چين و لزوم حضور پرقدرت تيم ملي 
در اين دو ديدار باعث شده فدراسيون از همين حاال براي حضور تمام 

ستاره هاي ملي پوش دست به کار شود.

سهرابامیدهمهايراناست
بهداد س��ليمي، قهرمان وزنه برداري المپيک و جهان سهراب مرادي 
را شانس اول کسب مدال طال در المپيک 2020 معرفي کرد. سليمي 
گفت: »سهراب اميد کل ايران است. ما با هم تمرين مي کنيم و به هم 
انگيزه مي دهيم. سهراب واقعاً آماده است و شانس بااليي براي کسب 
دومين مدال ط��الي المپيک خود دارد. من ه��م در کنار او به صورت 
رفاقتي تمرين مي کنم، چون تصميمي براي وزن��ه زدن ندارم و روي 

تصميم خداحافظي ام ايستاده ام.«

 تيم ملي فوتبال 
امي��د اي��ران با 
کسب دو پيروزي 
عنوان قهرمان��ي تورنمنت چهارجانب��ه دوحه را 
کس��ب کرد.  ش��اگردان کرانچار در آخرين روز 
تورنمنت قطر با نتيجه 2 بر يک ميزبان رقابت ها 
را شکس��ت دادند و عنوان قهرماني   را به دس��ت 
آوردند. قهرماني اميد ها در شرايطي به دست آمد 
که شاگردان کرانچار با شکست برابر تاجيکستان 
شروع نااميدکننده اي در اين رقابت ها داشتند، اما با 
دو پيروزي خوب مقابل کويت و قطر ميزبان جبران 
مافات کردن��د. در ديگر ب��ازي روز پاياني، کويت 
با يک گل مقابل تاجيکس��تان به برتري رسيد. با 

اين حساب، اميدهاي ايران با دو پيروزي و کسب 
شش امتياز و تفاضل گل 5+  عنوان قهرماني را به 

دست آوردند. 
اين تازه ش��روع کار تيم کرانچار اس��ت، چراکه 
صعود به المپيک به اين س��ادگي ها نيس��ت، به 
همين خاطر کرانچار هم��راه تيم اميد به تهران 
برنگشت و راهي زادگاهش يعني کرواسي شد.  

شنيده ها حاکي از آن است که مرخصي کرانچار 
خيلي طوالني نخواهد ب��ود و او 10 روز ديگر به 
تهران برمي گردد ت��ا برنامه هاي آتي تيم اميد را 
تدوين کند. البته کرانچار در کرواس��ي نشستي 
با داور شوکر، رئيس فدراسيون فوتبال اين کشور 
خواهد داشت تا پيگير بازي دوستانه با تيم اميد 
کرواس��ي باش��د. ديداري که اگر برگ��زاري آن 

هماهنگ شود، مي تواند يک بازي تدارکاتي جدي 
و خوب براي اميدها باش��د. ديداري که محکي 
س��خت براي کرانچار و مردان جوانش محسوب 
مي شود و نقاط ضعف و قوت اين تيم را به خوبي 
مش��خص مي کند.   با اين حال با توجه به رقباي 
همگروه ايران در مرحله اول انتخابي جام جهاني 
به نظر مي رسد برگزاري ديدار دوستانه با رقباي 
همس��طح و نزديک به آنها در آسيا مثمرثمر تر 
باش��د. برپايي چنين بازي هايي همواره يکي از 
معضالت سال هاي گذشته تيم هاي اميد ايران 
بوده، اما حاال اين اميد م��ي رود که تيم کرانچار 
حداقل در اين خصوص با مشکل چنداني روبه رو 
نباشد.  اميدهاي ايران طي روزهاي دوم، چهارم 
و ششم فروردين  سال آينده در تهران بازي هاي 
خود در مرحله مقدماتي المپيک 2020 توکيو 
را با تيم هاي ترکمنس��تان، يمن و عراق برگزار 
خواهند کرد و در صورت صعود مهياي بازي هاي 

نهايي در تايلند مي شوند. 

امیدهاازقهرمانيدرقطر
تابازيباکرواسي
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چطوريکريس؟!
در روزهايي که نام عليرضا بيرانوند، دروازه بان شايس��ته کشورمان به 
واسطه درخشش در جام ملت هاي آس��يا  دوباره بر سر زبان ها افتاده، 
شنيدن خبر گل نش��دن پنالتي کريس��تيانو رونالدو در جريان بازي 
دوشنبه شب يوونتوس مقايس��ه کيه وو ناخودآگاه همه را به ياد مهار 
پنالتي فوق ستاره پرتغالي جهان فوتبال توسط عليرضا بيرانوند در جام 
جهاني 2018 روسيه مي اندازد. کسي چه مي داند، شايد رونالدو تصاوير 
مهار پنالتي کاپيتان عمان را ديده و هنگام ضربه زدن به توپ يادي از 
بيرانوند کرده و نتوانسته پنالتي خود را به ثمر بنشاند، هرچند که يووه 
اين بازي را با سه گل با سود خود خاتمه داد، اما همزماني اين دو اتفاق 
باعث زنده شدن خاطرات جالب بازي ايران و پرتغال در جام جهاني شد. 

تا بازهم بگوييم چطوری کريس؟

سعيد فائقي

معاون سابق سازمان تربيت 
بدني

بدونامکاناتموفقیتسختاست
   درخشش شمشيربازان ايران در مسابقات جهاني و المپيک باعث 

ش��د نگاه ها به اين رش��ته جذاب عوض 
شود و انتظارات هم از قهرمانان اين رشته باال برود.  پيمان فخري، 
س��رمربي تيم ملي بدون هي��چ ترديدي نقش بس��زايي در اين 
موفقيت ها داشته است. مردي که حاال براي ادامه اين راه سخت 
بايد در به در به دنبال بديهي ترين امکانات براي تمرين شاگردانش 
باشد. فخري مي گويد: »مهم ترين دغدغه ما سالن تمرين است و 

در شأن تيم پنجم دنيا نيست که در اين سالن ها تمرين کند. بايد 
نگاه ويژه تري به شمشيربازي ايران شود. ما 10 سال است که 

مي گوييم »سالن«. مثال ما مانند مجنون هايي است که 
در بيابان راه مي روند و مي گويند »سالن«. فعاًل به 

ما قول مس��اعد داده اند و قرار شده جلساتي را 
برگزار و تصميم گيري کنند. سالن اصلي ما در 
استاديوم آزادي سال هاست که از ما گرفته 
شده است. من به دکتر س��لطاني فر گفتم 
16 ماه تا المپيک مانده و مطمئن باش��يد 
با سرمايه گذاري روي رشته شمشيربازي 
ضرر نمي کنيد. شمشيربازي در هر دوره 
بهتر از قبل شده است. در المپيک لندن 
يک سهميه داشتيم و در ريو آن را به دو 
سهميه رسانديم و تا پاي مدال هم پيش 
رفتيم. ما مي خواهيم ب��راي المپيک 
توکيو تعداد سهميه هايمان را به عدد 4 
برسانيم، اما بدون امکانات رسيدن به 

اين هدف بسيار سخت است.«

اوجرقابتدرسنگینوزنآزاد
       بازتاب اي��ن روزه��ا 
اردوه��اي تيم 
ملي کشتي آزاد زير نظر غالمرضا محمدي 
به صورت متوالي و با فشار زياد در حال 
برگزاري اس��ت. در هم��ه اوزان تقريباً 
رقابت بين دو، سه آزادکار وجود دارد. با 
اين حال شايد ش��ديدترين رقابت در 
س��نگين وزن باش��د، جايي که پرويز 
هادي، کميل قاس��مي و يداهلل محبي 
سه مدعي اين وزن هس��تند.  کميل 
قاسمي که مدال نقره المپيک ريو را در 
کارنام��ه دارد، در دو س��ال اخي��ر در 
رقابت هاي جهاني حضور نداشته، با اين 
حال به نظر مي رسد قصد دارد سومين 
المپيک خود را هم تجرب��ه کند. او اين 

روزها حضور فعال��ي در اردوي تيم ملي دارد و با 
حريفانش سرشاخ مي شود.   پرويز هادي هم به 
عنوان يک کش��تي گير باتجربه در سال 2018 
موفقيت هاي قاب��ل توجهي را کس��ب کرد. اين 
آزادکار تبريزي که در مسابقات انتخابي سال قبل 
يداهلل محبي را شکست داد، در بازي هاي آسيايي 
به مدال طال و در مسابقات جهاني هم به مدال برنز 
رس��يد تا فعاًل مدعي اصلي پوشيدن دوبنده تيم 
ملي در سال جديد هم باشد.   از سوي ديگر يداهلل 
محبي که از دو نفر ديگر جوان تر است، انگيزه هاي 
زيادي دارد تا در سال 2019 باز هم دوبنده تيم 
ملي را در مسابقات جهاني به تن کند. يک بار در 
سال 2017 محبي به رقابت هاي جهاني اعزام شد 
که دس��تش از مدال کوتاه ماند، ام��ا اين آزادکار 

کرمانشاهي دست از تالش برنداشته است.

  چهره 

فريدون حسن
   خبر 


